
№ Тэмцээн Хариуцагч Үйл явдал Үндэслэл Арга хэмжээ /шийтгэл/ Шийдвэрийн 
дугаар 

1

Шигшээ 
багийн 
нэгдсэн 
бэлтгэл, 
Олон улсын 
нөхөрсөг 
тоглолт

Үндэсний 
шигшээ багийн 
тамирчин 
М.Төгөлдөр 
/Эрчим клуб/

1. эсрэг багийн хаалгачийг 
шоолж инээсэн, үйл 
хөдлөлөөр доромжилж ёс 
зүйгүй үйлдэл гаргасан;       
2. шигшээ багийн эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамрагдах 
үүргээ биелүүлээгүй;           
3. удирдах тушаалтан, 
багийн ахмад тамирчид, 
хамт олноо үл хүндэтгэсэн.

Ёс зүйн дүрэм: 
10 дугаар 
зүйлийн 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4 
21 дүгээр 
зүйлийн 21.1, 
21.2

1. Монгол Улсын 
Үндэсний шигшээ багт 
2019 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрийг 
дуустал тоглох эрхийг 
хасаж, Мазала Дээд 
лиг болон МХБХ-ны 
Цом тэмцээний нийт 6 
тоглолтод өнжүүлэх

20190916_07

2

Шигшээ 
багийн 
нэгдсэн 
бэлтгэл, 
Олон улсын 
нөхөрсөг 
тоглолт

Үндэсний 
шигшээ багийн 
ахлагч 
Н.Цэдэнбал 
/Улаанбаатар 
сити клуб/

1. гэрчээр дуудсан цагт 
хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр хуралд 
ирээгүй, мэдүүлэг өгөх 
үүргээ биелүүлэхээс 
татгалзсан

Ёс зүйн дүрэм: 
1 дүгээр 
зүйлийн 1.1,   
10 дугаар 
зүйлийн 10.1, 
10.3

1. Сануулах арга 
хэмжээ авах                
2. Давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 
шийтгэл ногдуулах 

20190916_08

3

Шигшээ 
багийн 
нэгдсэн 
бэлтгэл, 
Олон улсын 
нөхөрсөг 
тоглолт

Үндэсний 
шигшээ 
тамирчин Х.Цэнд-
Аюуш /Дэрэн 
клуб/

1. гэрчээр дуудсан цагт 
хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр хуралд 
ирээгүй, мэдүүлэг өгөх 
үүргээ биелүүлэхээс 
татгалзсан

Ёс зүйн дүрэм: 
1 дүгээр 
зүйлийн 1.1,   
10 дугаар 
зүйлийн 10.1, 
10.3

1. Сануулах арга 
хэмжээ авах                
2. Давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 
шийтгэл ногдуулах 

20190916_09

МХБХ-ны Ёс зүйн хорооны  хурлын шийдвэрүүд 

2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр



5

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
     тоглолт    
№12 

тамирчин 
Н.Наранболд 

1. гомдол гаргагч талын 
хүсэлтэд дурдсаны дагуу 
гэрчээр дуудахад хүндэтгэн 
үзэх шалтгаангүйгээр 
хуралд ирээгүй, удаа дараа 
тайлбар, мэдүүлэг өгөх 
үүргээ биелүүлэхээс 
татгалзсан

Ёс зүйн дүрэм: 
1 дүгээр 
зүйлийн 1.1,   
10 дугаар 
зүйлийн 10.1, 
10.3,  3 дугаар 
зүйлийн 3.1.2

1. 50,000 /тавин мянга/ 
төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах

20190916_11

6

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
     тоглолт   
№12 

тамирчин     
Э.Бат-Оргил 
/Хоромхон клуб/

1. гэрчээр дуудсан цагт 
хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр хуралд 
ирээгүй, мэдүүлэг өгөх 
үүргээ биелүүлэхээс 
татгалзсан

Ёс зүйн дүрэм: 
1 дүгээр 
зүйлийн 1.1,   
10 дугаар 
зүйлийн 10.1, 
10.3

1. Сануулах арга 
хэмжээ авах                
2. Давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 
шийтгэл ногдуулах 

20190916_12


